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1 Saúde e Segurança

Obrigado por ter escolhido
NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE
BOUTIQUE™ para a Nintendo 3DS™.

Leia este manual com atenção antes
de utilizar a aplicação. Se a
aplicação se destinar a ser utilizada
por crianças pequenas, o manual
deverá ser-lhes lido e explicado por
um adulto.

Leia o manual de instruções da sua
Consola Nintendo 3DS, pois este
contém informações importantes que
o ajudarão a usufruir desta
aplicação.

Esta aplicação funciona apenas com
as versões europeia e australiana da
Consola Nintendo 3DS.

♦ Todas as referências a
"Nintendo 3DS" neste manual
referem-se às Consolas
Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL.

 IMPORTANTE

Pode consultar informações
importantes sobre a sua saúde e
segurança, acedendo à aplicação
Informações sobre Saúde e
Segurança a partir do Menu HOME.

Para aceder a esta aplicação, toque
no símbol  no Menu HOME. Em
seguida, toque em ABRIR e leia na

Informações sobre Saúde e
Segurança

 o



íntegra o conteúdo de todas as
secções. Quando terminar, prima

 para regressar ao
Menu HOME.

Antes de utilizar aplicações da
Nintendo 3DS, deverá ler na íntegra
o manual de instruções da consola,
prestando especial atenção às
Informações sobre Saúde e
Segurança.

Para precauções relativas à
comunicação sem fios ou à
jogabilidade online, consulte as
Informações sobre Saúde e
Segurança no manual de instruções
da consola.

Ao partilhar conteúdos com outros
utilizadores, não carregue, troque
nem envie conteúdos ilegais,
ofensivos ou que possam infringir os
direitos de terceiros. Evite a
utilização de informações pessoais e 
certifique-se de que obtém todos os
direitos e autorizações necessários
da parte de terceiros.

Precauções relativas à
Partilha de Informações

O idioma do jogo dependerá
daquele que estiver definido na
consola. Este título suporta cinco
idiomas diferentes: inglês, alemão,
francês, espanhol e italiano. Se o
idioma da sua Consola
Nintendo 3DS já estiver configurado

Seleção de Idioma



para um destes, será esse mesmo
idioma que aparecerá no jogo. Se a
sua Consola Nintendo 3DS estiver
configurada para outro idioma,
aquele que aparecerá no jogo será,
por predefinição, o inglês. Para
obter instruções sobre como alterar
o idioma da consola, consulte o
manual eletrónico das Definições da
Consola.

Para obter informações sobre a
classificação etária desta e de outras
aplicações, consulte a página web
de referência sobre o sistema de
classificação etária da sua região: 

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemanha):
www.usk.de

COB (Austrália):
www.classification.gov.au

OFLC (Nova Zelândia):
www.censorship.govt.nz

Classificação Etária

Advertências

Ao descarregar ou utilizar esta
aplicação (incluindo todo e
qualquer conteúdo digital ou
documentação que descarregue
para utilizar com a aplicação em
causa) e depois de efetuados os
pagamentos aplicáveis, o utilizador
possuirá uma licença pessoal, não
exclusiva e revogável para utilizar



esta aplicação na Consola
Nintendo 3DS. A utilização desta
aplicação está sujeita ao Contrato
de Utilização dos Serviços e
Política de Privacidade da
Nintendo 3DS, que inclui o Código
de Conduta dos Serviços de Rede
da Nintendo 3DS.

A reprodução ou distribuição não
autorizadas são proibidas. Nem a
sua Consola Nintendo 3DS nem
esta aplicação foram concebidas
para utilização com dispositivos ou
acessórios não autorizados. Tal
utilização poderá ser ilegal e
invalida qualquer uma das
garantias, representando uma
violação dos seus deveres ao
abrigo do Contrato de Utilização.
Além disso, tal utilização poderá
resultar em lesões a si próprio ou a
terceiros, bem como causar danos
e/ou problemas de funcionamento
na sua Consola Nintendo 3DS e
serviços relacionados com a
mesma. A Nintendo (assim como os
seus titulares de licença e
distribuidores) não se
responsabiliza por quaisquer danos
ou perdas procedentes da
utilização de dispositivos ou
acessórios não autorizados.

Esta aplicação, o respetivo manual
de instruções e quaisquer outros
textos que a acompanhem estão
protegidos pelas leis de
propriedade intelectual nacionais e



internacionais. A titularidade deste
documento não lhe confere
qualquer licença ou direitos de
propriedade sobre o mesmo ou
outros textos.

A Nintendo respeita a propriedade
intelectual de outros e pedimos aos
fornecedores de conteúdos para a
Nintendo 3DS que façam o mesmo.
De acordo com o "Digital
Millennium Copyright Act" dos
Estados Unidos da América, a
Diretiva sobre Comércio Eletrónico
da União Europeia, e outras leis
aplicáveis, a Nintendo adotou a
política de eliminar, em
determinadas circunstâncias e a seu
próprio critério, quaisquer
aplicações da Nintendo 3DS que
aparentem infringir os direitos de
propriedade intelectual de terceiros.
Se acredita que os seus direitos de
propriedade intelectual estão a ser
violados, poderá obter mais
informações sobre a nossa política
e conhecer os seus direitos em:
ippolicy.nintendo-europe.com

Os utilizadores residentes na
Austrália e na Nova Zelândia devem
consultar:
support.nintendo.com

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2012 Nintendo / syn Sophia
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2 Introdução

NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE
BOUTIQUE é um jogo sobre moda.
Vai trabalhar como assistente numa
loja de vestuário, escolhendo
conjuntos para vestir. Crie o seu
próprio estilo e ganhe fama para
conseguir abrir a sua própria loja!

Ajude os seus
clientes a
escolherem as
roupas e acessórios
que combinam
melhor e dê-lhes um visual incrível.

Combine roupas,
mude de penteado
e maquilhe-se para
criar um visual
deslumbrante!

soif mes ogoj ed odoM

apuor
airpórp aus a ahlocsE

setneilc sues
so arap apuor ahlocsE



No modo de jogo
sem fios pode
organizar Fashion
Shows (Desfiles de
Moda) com os seus
amigos ou ir às compras ao Fashion
Quarter (Avenida Glamour) com
jogadores de vários locais!

.etnematcerroc sodibixe
oãres oãn sotneve snugla

,oirártnoc osaC .aterroc átse
atad a euq es-euqifitreC .alosnoc

aus an adinifed átse euq atad
ad edneped ogoj etsen sotneve

snugla ed oãçamargorp A



3 Comandos

Utilize o stylus com este jogo. Em
algumas áreas também pode usar os
botões.

Saltar
Conversa 

Saltar (por ex
cenas d
corte)

Tirar uma Foto

(Enquanto  é
exibido)

e
.



4 Iniciar o Jogo

♦ À medida que avança no jogo, o
número de opções selecionáveis
irá aumentar.

Se estiver a jogar
pela primeira vez,
selecione NEW
GAME (Novo
Jogo). Se gravar a
sua progressão de
jogo irá também ter disponível, no
menu principal, a opção Continue
(Continuar).



Verificar ou eliminar dados de
gravação.

Obtenha novos artigos quando se
ligar à Internet.

Se ativar o SpotPass pode obte

Traga o mundo de NINTENDO
PRESENTS: NEW STYLE BOUTIQUE
para a vida real com o AR Photo Op
(modo de Realidade Aumentada)!
Escolha os seus modelos, poses e
adereços, e depois tire fotografias,
que pode partilhar com os seus
amigos. Vai precisar do Cartão ?
(incluído com a consola).

Crie um visual, exiba-o na passarela
e deixe os juízes avaliarem o seu
estilo!

pO otohP RA

kooL ruoY kcehC

)42 .gáp( ™ssaPtopS

)91 .gáp( daolnwoD

)5 .gáp(
ataD evaS eganaM

!sasoilav seõçamrofni
r



♦ Se fechar a consola enquanto
estiver a jogar no Modo de Jogo
Online, no Modo de Jogo Local
ou durante uma cena de corte, o
Modo de Descanso não será
ativado.

etroc ed saneC 

.)71 .gáp( ogoj etsed
™ssaPteertS od sedadilanoicnuf

sa e )02 .gáp( )ruomalG
adinevA( retrauQ noihsaF

o erbos seõçurtsni moc soedív
so odniulcni ,etroc ed sanec

sa rev arap olobmís etsen euqoT



5 Gravar e Eliminar Dados

Só pode criar um ficheiro de
gravação de cada vez.

Para gravar a sua progressão,
dirija-se a My Apartment (O Meu
Apartamento) (pág. 12) ou My Shop
(A Minha Loja) (pág. 14) e
selecione SAVE (Gravar).

・ Artigos Descarregados
・ Fotografias tiradas durante o jogo

(pág. 11)
・ Stylist Cards (Cartões de Estilista)

recebidos (pág. 17)
・ Notificações recebidas (pág. 24)

♦ Os dados serão guardados
automaticamente quando
começar a jogar usando o modo
de comunicação sem fios.

♦ Os seguintes dados serão
guardados automaticamente no
Cartão SD:

sodaD ravarG



♦ Se eliminar Download Data
(Dados descarregados), os
artigos descarregados que
aparecem nas fotos que tirou irão
ser substituídos por outros
artigos.

de Gravaçã

Para verificar ou eliminar dados de
gravação, selecione MANAGE SAVE
DATA (Dados de gravação) no ecrã
de título. Existem dois tipos de
dados de gravação e estes são
geridos separadamente.

A sua progressão no jogo.

Artigos descarregados.

ataD daolnwoD

ataD yalpemaG

o
sodaD ed oãtseG

sodad so sodot ranimilE

.oãçacilpa a raicini odnauq
etnemaenatlumis  +  +

 +  rimerp ed met ,DS oãtraC
on sodadraug sodad so

e ogoj ed sodad so ranimile araP

.sodarepucer
res medop oãn sodanimile

sodad so siop oãçneta ahneT ♦
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6 Quando chega um cliente

A loja será visitada
por diferentes
clientes. Toque em
 ou  para ver

outros clientes.

Toque em SERVE
(Atender) para falar
com os clientes e
descobrir o que
eles procuram.
Depois toque em NO PROBLEM!
(Com certeza!) para aceitar o pedido
e procurar os artigos (pág. 7).

setneilc so rednetA



7 Escolher Conjunto

Escolha um
conjunto de
acordo com o
que os clientes
pedem e com o
dinheiro que
querem gastar.

Toque nos artigos que estão
expostos para os selecionar. Toque
em OK quando estiver contente com
o resultado. 

ogoJ ed ãrcE



Alterna entre os diferentes tipos
de artigos.

Arraste o símbolo  na barra de
deslocamento ou toque em  ou

 para mover a lista de artigos
para cima e para baixo. 

Reveja a conversa com o cliente.

Veja os artigos aumentados no
ecrã superior.

Deslize o stylus para a esquerda
ou para a direita para rodar o
manequim no ecrã superior.

Pode escolher diferentes tipos de
pesquisa, remover o último artigo
selecionado ou recomeçar do
início.

Pode procurar
artigos por estilo,
marca, etc.

rasiuqseP

uneM

radoR

ramixorpA

odidep reV

otnemacolsed ed arraB

rotisopxE

opiT





8 Recomendar artigos

Pode recomendar
artigos aos clientes
escolhendo TRY IT
ON! (Experimente!)
ou TAKE A LOOK!
(Dê uma vista de olhos!). Utilize a
primeira opção se estiver confiante
na sua escolha. Se o cliente gostar
do conjunto, ou do artigo, irá
comprá-lo.

♦ Se selecionar TRY IT ON!
(Experimente!) e o cliente não
gostar do conjunto, este sairá da
loja, mas se selecionar TAKE A
LOOK! (Dê uma vista de olhos!),
terá três oportunidades para
impressionar o cliente.

ajol ad sodnuF 

.ajol a
raroceder uo apuor radnemocne

arap sodnuf so razilitu
edoP .setneilc soa sogitra rednev
oa matnemua ajol ad sodnuf sO



9 Agradar a todos

Pode ganhar
"felicidade" quando os
clientes ficam
contentes ou quando
lhe acontece algo de
bom.

No final de cada
dia, a felicidade
gerada enche um
pouco a lua.
Quando a lua ficar
cheia, poderá fazer mais coisas no
jogo, abrir-se-ão novos locais e
outras coisas boas vão acontecer!

aiehc auL



10 Mapa

A loja onde trabalha.

O seu apartamento, onde pode
mudar de roupa e maquilhagem
ou guardar o jogo. 

Aqui pode
mudar o
penteado,
pintar o
cabelo ou
alterar o
estilo das sobrancelhas.

Aqui pode comprar roupa, malas
e outros acessórios (pág. 15).

Um salão de beleza onde pode
comprar cosméticos e conjuntos

♦ Poderá visitar mais sítios à
medida que progride no jogo. 

Toque no local para o qual pretende
ir. Se se dirigir a um local marcado
com , ocorrerá um evento. Pode
arrastar o mapa para a esquerda e
para a direita.

naicituaeB

llaH noitibihxE

tnemtrapA yM

nolaS riaH

)pohS yM( onareV



de maquilhagem (pág. 12).

♦ Para se maquilhar, dirija-se ao
seu apartamento.



11 Tirar fotos

No Album (Álbum) (pág. 13) pode
ver as fotos que tirou ou anexá-las
ao seu Stylist Card (Cartão de
Estilista), redecorar o seu
apartamento ou mudar de roupa
para a roupa que tinha vestida numa
foto.

Para tirar fotos
prima 
quando este
símbolo 
aparecer no
ecrã.

♦ Pode guardar até 100 fotos.

,

sotof moc oãsreviD



12 My Apartment

Este é o seu
apartamento. Aqui
pode mudar de
roupa, pôr
maquilhagem ou
mudar a decoração
do interior. 

♦ Vão ficando disponíveis mais
opções à medida que progride no
jogo.

O tempo passa enquanto está a
descansar no seu apartamento. O
período do dia vai alternar entre
manhã, dia, final da tarde ou noite. 

♦ O período do dia vai influenciar
quais os sítios que estão abertos
e que clientes visitam a sua loja.

O seu guarda-roupa onde pode
escolher as roupas que quer vestir.

Mude a decoração
do seu apartamento.
Selecione CHANGE
COLOUR (mudar de
cor) para mudar a
cor dos artigos.

etarocedeR

ebordraW

etioN/aiD



Utilize os
cosméticos
que comprou
no salão de
beleza para
mudar a sua
maquilhagem.

pu-ekaM

 .sotof saus
sad amun ajetse euq roiretni

ed oãçaroced uo megahliuqam
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13 Mobile

♦ À medida que avança no jogo vai
desbloqueando funções.

Pode utilizar o seu
mobile (telemóvel) no
apartamento ou no
mapa.



Um álbum onde
pode ver e
organizar as fotos
que tirou.

Toque em  para adicionar fotos
aos seus favoritos.

Adicionar aos Favoritos

Guardar como dados de fotos
Nintendo 3DS. Pode aceder a estas
fotos a partir do menu da
Câmara Nintendo 3DS.

Guardar como Dados de Fotos

Toque em  para apagar uma foto.
Apagar foto

Consulte o glossário de moda.

Uma revista de
moda para o
telemóvel.
Veja as últimas
tendências!

Consulte a agenda para hoje e
amanhã.

Veja as suas mensagens de texto.

segasseM

eludehcS

secnauN

101 noihsaF

mublA



Consulte informação sobre os
clientes que atendeu. O símbolo 
será apresentado para clientes
satisfeitos e  para clientes que
ficaram muito contentes.

Este é o seu Cartão de Estilista, que
pode ser partilhado através do
StreetPass (pág. 17).

Pode visitar o Fashion Quarter
(Avenida Glamour) quando se ligar à
Internet.

Participe num Fashion Show (Desfile
de Moda) usando o modo de jogo
local! 

)32 .gáp(
wohS noihsaF sseleriW

)22-02 .sgáp(
retrauQ noihsaF

draC tsilytS

tsiL remotsuC



14 Na Sua Loja

Pode vestir os manequins e
personalizar o interior da sua Loja.

Vista os manequins e disponha-os
na montra.

Pode mudar a
decoração do
interior e do
exterior da
loja.

Escolha a música que toca na loja.

Artigos em liquidação. Vai reaver
metade do valor de custo dos
artigos que encomendou.

ecnaraelC kcotS

cisuM pohS

ledomeR

niuqennaM



15 Exhibition Hall

Aqui pode
encomendar
artigos para a sua
loja. Toque em 
para ver uma lista
de lojas de marca.
Os artigos à venda mudam conforme
a estação.



♦ Pode ter até 10 unidades de
cada artigo, incluíndo os que tem
em stock na sua loja.

♦ Quando encomenda um artigo,
uma amostra desse artigo será
enviada para o seu apartamento.

. Escolha os
artigos de
marca que
pretende
comprar e de
seguida toque
em ADD TO CART (Adicionar ao
cesto de compras).

. Toque em
CART (Cesto
de compras)
para alterar o
número de
artigos que
pretende encomendar e depois
toque em OK para confirmar.  

 　

 　

radnemocnE



Em stock na sua loja.

No seu apartamento.

Promoções por tempo limitado
a metade do preço.

Adicionado ao cesto.

sogitra ed solobmíS



16 Fashion Contest

Quando o
Contest Hall
(Salão de
Concursos)
abrir, a sua
loja poderá
participar em Concursos de Moda.



17 Stylist Cards

Se ativar o StreetPass para este
título na sua consola, poderá trocar
de forma automática Stylist Cards
(Cartões de Estilista) e presentes
sempre que passar perto de outro
jogador que esteja a jogar o mesmo
título.

(Cartões d
Estilista) através 

StreetPass

Aceda a MOBILE → STYLIST CARD
→ YOUR STYLIST CARD e toque em
ACTIVATE STREETPASS (Ativar o
StreetPass). 

♦ Para desativar o StreetPass,
toque em DEACTIVATE
STREETPASS (Desativar o
StreetPass).

♦ Pode restringir a funcionalidade
StreetPass através do Controlo
Parental. Para mais informações,
consulte o manual de instruções
da consola.

ssaPteertS o ravitA

 ™
od

e
sdraC tsilytS euqorT



Este é o Stylist
Card (Cartão de
Estilista) utilizado
para trocar dados
com outros
jogadores através
do StreetPass. Toque em EDIT
(Editar) se pretender editar o seu
nome ou o nome da sua loja.
Também pode personalizar a sua
Stylist Pick (Escolha de Estilista)
(pág. 20).

draC tsilytS ruoY

.sogitna siam seõtrac
so ríutitsbus oãri setnecer

siam seõtrac so ,oremún
etse euq od siam rebecer

odnauQ .atsilitse ed seõtraC
001 éta radraug áredoP -

.DS oãtraC
on sodadraug oãres ssaPteertS

od sévarta sodibecer
atsilitse ed seõtraC sO -

.oãçacilpa atse arap
ssaPteertS o ravita oãreved
serodagoj so sodot ,oãçnuf
atsed sévarta racinumoc araP -



♦ Não será possível gravar por cima
de cartões que tenham sido
adicionados aos favoritos.

Veja os Stylist Cards (Cartões de
estilista) que recebeu de outros
jogadores. Toque em  para
adicionar um cartão aos seus
favoritos. Pode adicionar até 20
cartões. 

Card

 .setneilc
omoc ajol

aus a oãratisiv
sdraC tsilytS

maraivne ehl
euq saossep sA

s
tsilytS devieceR



18 Nintendo Network

Esta aplicação é compatível com a
Nintendo Network™.

Em Fashion Quarter (Avenida
Glamour) pode receber artigos e
juntar-se a outros jogadores através
da Internet. Também irá receber
notificações se o SpotPass™ estiver
ativo. Para mais informações,
consulte o Manual do Jogo
(pág. 19-22).

krowteN odnetniN ad acrecA

!siam otium e snegasnem
raivne ,soedív racort ,lanoicida

odúetnoc e seõçacilpa savon
ragerracsed ,odnum od etrap

reuqlauq ed serodazilitu sortuo
moc ragoj etimrep ehl euq enilno
oçivres mu é krowteN odnetniN A



19 Download

♦ Pode restringir a interação online
através do Controlo Parental.
Para mais informações, consulte o
manual de instruções da consola.

Ligue-se à Internet para descarregar
artigos novos.

Para mais informações sobre como
ligar a sua Consola Nintendo 3DS à
Internet, consulte o manual de
instruções da consola.

(Interne

Selecione os artigos que pretende
descarregar e toque em OK. Toque
em DOWNLOAD (Descarregar) após
a apresentação da descrição.

♦ Os artigos descarregados podem
ser encontrados no guarda-roupa
do seu apartamento. Estes
artigos não podem ser usados na
sua loja ou na sua Web Shop
(Loja Online) (pág. 22).

♦ O símbolo  será apresentado ao
lado dos artigos descarregados. 

ragerracseD omoC

 )t
smetI daolnwoD





20 Fashion Quarter

Ligue-se à Internet
para visitar o Fashion
Quarter (Avenida
Glamour), o sítio onde
estilistas de todo o
mundo (jogadores) se encontram e
convivem! Pode ir às compras nas
Web Shops (Lojas Online) dos
outros jogadores ou abrir a sua
própria Web Shop (Loja Online)!

Quarter (Interne

. Troque Stylist Cards (Cartões
de Estil ista) através do
StreetPass.

. Os jogadores
que lhe tenham
enviado Stylist
Cards (Cartões
de Estil ista) irão visitar a sua
loja. As roupas que escolheu
para estes jogadores serão
enviadas automaticamente
quando visitar o Fashion Quarter
(Avenida Glamour).

 　

 　

)satsilitsE ed sahlocsE(
skciP s'tsilytS rebeceR

 )t
noihsaF o etisiV



. Quando outro
jogador criar
um conjunto
Stylist's Pick
(Escolha de Estilista) para a sua
personagem, poderá
descarregá-lo no Fashion
Quarter (Avenida Glamour).
Toque em RECEIVE STYLIST'S
PICK (Receber Escolha de
Estilista) para tirar uma foto e
receber o conjunto no seu
apartamento.

 　

.meganosrep aus a arap sapuor
sa rehlocse ed sioped )ruomalG

adinevA( retrauQ noihsaF o
ratisiv ed áret rodagoj ortuo O -

.serodagoj sortuo
moc sdraC tsilytS odacort ret
ed met ,)atsilitsE ed ahlocsE(
kciP s'tsilytS amu rebecer araP -



21 Comprar em Web Shops

Pode fazer o seguinte
nas Web Shops (Lojas
Online) de outros
jogadores:

sarpmoC sà rI



Publicar um comentário "Love it!"
(Adoro!).

Toque em OK para comprar
vestuário utilizando os seus fundos.
As roupas que adquirir serão
enviadas para o seu apartamento.

Para visitar uma Web Shop (Loja
Online) de outro jogador, toque no
símbolo  no Stylist Card (Cartão
de Estilista) desse jogador.

Pode consultar os registos relativos
aos conjuntos vendidos e os
comentários "Love it!" (Adoro!).

Pode adicionar a Web Shop (Loja
Online) que esteja a visitar neste
momento aos Favoritos.

Veja o perfil do gerente da Web
Shop (Loja Online).

♦ Se tiver mais de 100 fotos
guardadas, não poderá adquirir
mais artigos de vestuário. Para o
fazer, primeiro terá de apagar
algumas fotos do seu álbum
(pág. 13).
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22 Your Web Shop

Shop (Loja Onlin

Abra a sua própria loja
online e venda roupas
e acessórios a outros
jogadores. Quando
vender alguma coisa,
os fundos da sua loja online irão
aumentar.

♦ Os artigos da sua loja não são
afetados pela venda de artigos na
sua Web Shop (Loja Online).

Pode vestir ou retirar roupas dos
manequins.

Pode escolher uma mensagem que
será apresentada aos clientes que
entrem na sua loja e escolher o
papel de parede.
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(Loja Online)

Poderá fechar a sua Web Shop (Loja
Online) e apagar os seus dados,
depois de ter apagado os seus três
conjuntos de roupa.
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23 Wireless Fashion Show

- Uma Consola Nintendo 3DS por
jogador;

Este modo de jogo será
desbloqueado à medida que avança
no jogo. Um dos jogadores será o
anfitrião e os outros jogadores
podem juntar-se. Podem participar
até quatro jogadores e todos terão
de ter uma cópia da aplicação.

O que vai precisar:

- Uma cópia da aplicação por
jogador.

de Moda no Mo
de Jogo Loc

Pode organizar um
Fashion Show (Desfile
de Moda) com outros
3 jogadores, no Modo
de Jogo Local. Os
jogadores poderão escolher entre
artigos que tenham no apartamento
e criar roupas e estilos para exibirem
na passarela. 

♦ No final do desfile, os
vencedores receberão um prémio
e artigos de vestuário, que serão
adicionados aos fundos pessoais
e ao guarda-roupa. 
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. Selecione HOST A FASHION
SHOW (Ser anfitrião de um
Desfile de Moda) e aguarde que
os outros jogadores se juntem
para participar.

. Quando todos os jogadores
estiverem prontos, toque em
OK.

. Quando conseguir ver o jogo de
outro jogador, toque em JOIN
(Participar).

. Selecione JOIN A FASHION
SHOW HOSTED BY SOMEONE
NEARBY (Participar num Desfile
de Moda cujo anfitrião se
encontre perto).
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24 Receber Notificações

Notificaçõe
(SpotPass

Mesmo que não esteja a jogar, a
consola pode receber notificações
automaticamente via SpotPass. O
SpotPass só está ativo quando a
consola se encontra em Modo de
Descanso e ao alcance de um ponto
de acesso à Internet compatível.

Antes de utilizar o SpotPass,
deverá:
- Aceitar o Contrato de Utilização
dos Serviços e Política de
Privacidade da Nintendo 3DS;
- Configurar uma ligação à Internet;
- Inserir um Cartão SD na Consola
Nintendo 3DS.
Para mais informações, consulte o
manual de instruções da consola.

Ativar ou desativar o
SpotPass no Ecrã de
Título
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25 Como nos Contactar

Para informações sobre produtos,
visite a página web da Nintendo em:
www.nintendo.com

Para assistência técnica e resolução
de problemas, consulte o manual de
instruções da sua Consola
Nintendo 3DS ou visite:
support.nintendo.com


